
Id:  3923  

Autor:  Cueto, Marcos.  

Título:  The return of epidemics: health and society in Peru during the twentieth 
century.  

Fonte:  Aldershot; Ashgate; 2001. 176 p. (The History of Medicine in Context).  

Resumo(s):  It aims to contribute to the national and international history of epidemics and 
medicine through the study of the causes, the impact and the responses given 
to several diseases that attacked various parts of Pery during the twentieth 
century. One thing that distinguishes this study is that it does not concentrate 
on just one type of ailment but on several diseases that plagued the Peruvian 
people, in an attempt to establish recurring individual, social and governmental 
response patterns. One of the objectives is to reconcile the natural and social 
history of disease by giving due attention both to those factors that explain the 
ecology of epidemics in Peru, as well as to social reactions to disease.(AU) - 
En  

Nota Interna:  A Biblioteca possui um trabalho com o mesmo título e autor, em língua 
espanhola, datado de 1997, 256 pags., Série Estudios Historicos n. 22  

Descritores:  Saúde Pública/história 
Surtos de Doenças/história  
-Peru 
 História da Medicina 

Localização:  BR1273.1; 614.09, C965re  

 

Id:  4042  

Autor:  Benchimol, Jaime Larry^rcoord.  

Título:  Febre amarela: a doença e a vacina, uma história inacabada / Yellow fever: the 
disease and the vaccine, an unfinished history.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2001. 470 p. ilus.  

Resumo(s):  Resgata o conjunto de atividades que resultou no desenvolvimento da vacina 
contra a febre amarela. Apresenta, inicialmente, a história das vacinas e dos 
soros antiamarílicos inventados no decurso da revolução pasteuriana, em fins 
do século passado. Descreve, em seguida, a concepção do programa de 
erradicação mundial da doença, arquitetado pouco antes da Primeira Guerra 
Mundial pela Fundação Rockefeller. Ingressa nos laboratórios onde a vacina foi 
e é produzida. Apresenta, finalmente, a trajetória de Bio-Manguinhos, unidade 
da Fundação Oswaldo Cruz a que está subordinado o laboratório da vacina 
contra a febre amarela.(AU) - Pt  

Descritores:  Febre Amarela/história 
Saúde Pública/história 
Academias e Institutos/história  
-Brasil 
 Política de Saúde/história 

Descritores 
Locais:  

Vacina Contra Febre Amarela 
 Fundação Oswaldo Cruz 
 Fundação Rockefeller 
 Bio-Manguinhos 

Localização:  BR1273.1; 616.92809, B457f  

 

Id:  4340  

Autor:  Pereira Neto, André de Faria.  

Título:  Ser médico no Brasil: o presente no passado / Being a physician in Brazil: the 
present in the past.  



Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2001. 232 p.  

Resumo(s):  O objetivo do livro é compreender como a elite médica, reunida num evento - o 
Congresso Nacional dos Práticos - reagia às alterações que estavam se 
processando em seu conhecimento e em seu mercado de trabalho, apresentando 
diferentes formas de ser médico no Brasil dos anos 20. A controvérsia presente no 
passado guarda potenciais condições de se revelar contemporânea.(AU) - Pt  

Nota Geral:  O exemplar 3 possui dedicatória do autor para Nara Brito  

Descritores:  Médica/história 
História da Medicina  
-Brasil 
 Prática Profissional/história 
 Saúde Pública/história 

Descritores 
Locais:  

Saúde Coletiva 
 Saber Médico 
 Prática Médica 

Localização:  BR1273.1; 610.695, P436se  
 

 

Id:  4352  

Autor:  Fernandes, Tania Maria Dias.  

Título:  Plantas medicinais: memória e história da constituição de sua comunidade 
científica no Brasil (pesquisa, indústria e inovação) / Medicinal plants: memory 
and history of the constitution of its scientifical community in Brazil (research, 
industry and innovation).  

Fonte:  Säo Paulo; s.n; 2001. 209 p. graf.  

Trabalho  
Acadêmico:  

Apresentada a Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciências 
Humanas e Letras. Departamento de História. Pós-graduação em História Social 
para obtenção do grau de Doutor.  

Resumo(s):  Volta-se para a análise do processo de constituição da comunidade científica que 
desenvolve pesquisas em torno de temas relacionados às plantas que 
apresentam possibilidades terapêuticas, intituladas plantas medicinais. O 
principal interesse é o de perceber as estratégias estabelecidas para constituição 
dos grupos de pesquisa que compõem a área em estudo, considerando como 
período delimitador, os últimos anos da década de 1960 e o final do ano de 
2000.(AU) - Pt  

Descritores:  Plantas Medicinais 
Pesquisa/história  
-Brasil 
 Indústria Farmacêutica/história 
 Medicina Herbária/história 

Localização:  BR1273.1; T615.321, F363p  

  

Id:  4516  

Autor:  Montenegro, Antonio Torres^rorg; Fernandes, Tania Maria^rorg.  

Título:  História oral: um espaço plural.  

Fonte:  Recife; Universitária UFPE; 2001. 367 p.  

Nota Interna:  Inclui Bibliografia  

Descritores:  HISTORIA 
ENTREVISTAS 

Descritores 
Locais:  

HISTORIA ORAL 

Localização:  BR1273.1; 900, M777h  
 



Id:  4695  

Autor:  Kury, Lorelai.  

Título:  Histoire naturelle et voyages scientifiques 1780-1830.  

Fonte:  Paris; L'Harmattan; 2001. 236 p. ilus.  

Descritores:  EXPEDIÇOES/história 
HISTORIA NATURAL 
ACADEMIAS E INSTITUTOS 
CLIMATOLOGIA  
-FRANÇA 
 BRASIL 
 PORTUGAL 

Localização:  BR1273.1; 910.4. 95h  

 

Id:  4758  

Autor:  Teixeira, Luiz Antonio.  

Título:  A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo - 1895-1913 / The Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de São Paulo - 1895-1913.  

Fonte:  São Paulo; s.n; 2001. 216 p.  

Trabalho  
Acadêmico:  

Apresentada a Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas. Departamento de História para obtenção do grau de Doutor.  

Resumo(s):  Discute a trajetória da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, no 
período que se estende entre os anos de 1895 e 1913. Visa contribuir para a 
compreensão do processo de institucionalização das ciências biomédicas em 
São Paulo, assim como ampliar o conhecimento sobre as relações entre este 
campo disciplinar e a saúde pública neste Estado. O principal objetivo é mostrar 
que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo teve atuação destacada 
na institucionalização da medicina paulista.(AU) - Pt  

Descritores:  Sociedades Médicas/história  
-Brasil 
 História da Medicina 
 Saúde Pública/história 

Descritores 
Locais:  

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo 

Localização:  BR1273.1; 610.6, T266s  

Região não 
DeCS: 

São Paulo-Estado 

 

Id:  4795  

Autor:  Fernandes, Tania Maria^rorg; Santos, Fernando Dumas dos^rorg.  

Título:  Dimensões da história oral.  

Fonte:  Rio de Janeiro; FIOCRUZ; 2001.  

Nota Interna:  IV Encontro Regional Sudeste de História Oral: 7 a 9 de novembro de 2001  

Descritores:  HISTORIA 
CULTURA 
CIENCIA 

Localização:  BR1273.1; CD07, CD08, CD66  

 

 



Id:  4884  

Autor:  Cueto, Marcos.  

Título:  Culpa y coraje: historia de las políticas sobre el VIH/SIDA en el Perú / Guilt 
and courage: history of the HIV/AIDS policies in Peru.  

Fonte:  Lima; Universidad Peruana Cayetano Heredia; ago. 2001. 170 p. tab.  

Resumo(s):  Analiza el origen y desarrollo de las políticas públicas y las actividades 
oficiales dirigidas a estudiar, diagnosticar, controlar y prevenir el VIH/Sida en 
el Perú desde 1983, en que apareció el primer caso en el país, hasta el año 
2000. Estas políticas enfrentaron -y a veces reflejaron- el estigma asociado a 
la enfermedad del Sida. También revelaron la labor abnegada de diferentes 
instituciones, profesionales, pacientes y funcionarios que trataron de que 
prevalezca la prevención y la cooperación entre individuos e instituciones 
diversas. (AU) - Es  

Descritores:  Síndrome de Imunodeficiência Adquirida/história 
Política de Saúde/história  
-Perú 
 Saúde Pública/história 

Localização:  BR1273.1; 616.979200985, C965c  

 

Id:  6812  

Autor:  Almeida, Anna Beatriz de Sá.  

Título:  O Projeto Capanema e a Saúde Pública no Brasil: o debate na Câmara 
dos Deputados (1935-37) / The Capanema Project and Public Health in 
Brazil: the discussion at the House of Representatives.  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 2001. 16 p.  

Resumo(s):  Analisa o projeto de reforma do Ministério da Educação e da Saúde 
Pública (MESP), proposto pelo Ministro Gustavo Capanema em 1935 e 
aprovado em 1937. O enfoque é direcionado ao debate travado na 
Câmara dos Deputados, envolvendo as questões da saúde pública ao 
longo deste processo. Neste sentido, busca inserir este Projeto, bem 
como todo o debate suscitado pelo mesmo, o qual envolveu diversos 
parlamentares e comissões, no conjunto das políticas públicas do 
Governo Vargas.(AU) - Pt  

Descritores:  Saúde Pública/história 
Política de Saúde/história  
-Brasil 
 Política Social 

Descritores Locais:  Ministério da Educação e da Saúde Pública 

Localização:  BR1273.1; F1348  

Indivíduo como tema: Capanema, Gustavo 

 

Id:  8597  

Autor:  Edler, Flavio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  Saber erudito e saber popular na medicina colonial / Learned knowledge and 
popular knowledge in the colonial medicine  

Fonte:  Boletim ABEM;29(1); 6-7, jan.-fev.2001. ilus  

Resumo(s):  Aborda as relações que se estabeleceram entre as diferentes práticas de cura, 
no período colonial, isto é, antes da organização formal do ensino médico.(AU) 
- Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
MEDICINA TRADICIONAL/história 



 
-BRASIL 
 SAUDE PUBLICA/história 

Descritores 
Locais:  

PRATICA MEDICA 
 SABER MÉDICO 

Localização:  BR1273.1  

  

Id:  8615  

Autor:  Edler, Flávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  Os agentes oficiais da arte de curar no Brasil colonial / Official agents in the art 
of healing in Brazil during the colonial period  

Fonte:  Boletim ABEM;29(2), mar.-abr. 2001.  

Resumo(s):  Trata do exercício da medicina no Brasil até as primeiras décadas do século 
XIX, isto é, antes da criaçäo das escolas de medicina que vieram possibilitar a 
formaçäo de médicos no país.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-BRASIL 
 MÉDICOS/história 
 SAUDE PUBLICA/história 

Descritores 
Locais:  

PRATICA MÉDICA 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8636  

Autor:  Hamilton, Wanda; Azevedo, Nara.  

Título:  Um estranho no ninho: memórias de um ex-presidente da Fiocruz / Over 
the cuckoo's nest: memories of a former president of Fundaçäo Oswaldo 
Cruz  

Fonte:  Hist. cienc. saude;8(1); 237-64, mar.-jun. 2001.  

Resumo(s):  Mesmo tratando de assuntos polêmicos e controversos sobre um 
período político conturbado da história do país, Vinícius da Fonseca 
narra de forma bem-humorada os problemas enfrentados e as principais 
realizações de sua gestão. A entrevista constitui um documento 
privilegiado para compreender a atual organização institucional da 
Fiocruz, remontando à reestruturação de suas atividades na década de 
1970, bem como contribui para o debate sobre os rumos da ciência e 
tecnologia no país.(AU) - Pt  

Descritores:  SAUDE PUBLICA/história 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO  
-BRASIL 
 FUNDAÇOES/organização & administração 

Descritores Locais:  FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ 
 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 
 POLITICA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 

Tipo de publicação:  ENTREVISTA 

Localização:  BR1273.1  

Indivíduo como tema: Fonseca, Vinícius da 

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO-RJ 

 



Id:  8651  

Autor:  Teixeira, Luiz Antonio.  

Título:  Da transmissão hídrica à culicidiana: a febre amarela na sociedade de 
medicina e cirurgia de Säo Paulo / From hydric to culicid transmission: 
yellow fever at the Sociedade de Medicina e Cirurgia de Säo Paulo  

Fonte:  Revista Brasileira de História;21(41); 217-42, 2001.  

Resumo(s):  Trata das discussões sobre as formas de propagação da febre 
amarela ocorrida entre os anos de 1896 e 1900, na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, concentrando-se na figura do 
importante médico da época, Luis Pereira Barreto. Discute os 
principais argumentos defendidos pelos esculápios envolvidos nas 
controvérsias e mostra a contribuição da Sociedade no processo de 
aceitação da teoria de transmissão culicidiana da doença no 
Brasil.(AU) - Pt  

Descritores:  FEBRE AMARELA/transmissäo 
SAUDE PUBLICA/história  
-FEBRE AMARELA/história 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 BRASIL 

Descritores Locais:  SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DE SAO PAULO 

Localização:  BR1273.1  

Indivíduo como tema: Barreto, Luis Pereira 

Região não DeCS: SAO PAULO-SP 

 

Id:  8694  

Autor:  Edler, Flávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  A formação médica e o nascimento da anatomoclínica / Medical education 
and the origin of the anatomoclinics  

Fonte:  Boletim ABEM;29(4); 8-9, jul.-ago. 2001. ilus  

Resumo(s):  A medicina acadêmica do século XIX tem uma história mais rica e 
complexa do que geralmente se pensa. Algumas de suas crenças e 
instituições moldam, ainda hoje, a formação e a prática médicas. A França 
e, em seguida, a Alemanha conformaram os principais cenários 
catalisadores das duas inovações que iriam revolucionar o saber 
acadêmico: a Medicina Anatomoclínica e a Medicina Experimental. O 
artigo examina o nascimento da chamada Medicina Hospitalar, como 
também ficou conhecida a primeira dessas duas importantes 
inflexões.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-FRANÇA 
 BRASIL 
 SAUDE PUBLICA/história 

Descritores Locais:  PRATICA MÉDICA 
 MEDICINA ANATOMOCLINICA 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8732  

Autor:  Ferreira, Luiz Otávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da; Edler, Flávio 
Coelho.  

Título:  A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no século XIX: a organização 
institucional e os modelos de ensino / The Faculdade de Medicina do Rio 



de Janeiro in the XIXth century: institutional organization and teaching 
patterns  

Fonte:  In: Dantes, Maria Amélia M. Espaços da ciência no Brasil: 1800-1930. Rio 
de Janeiro, FIOCRUZ, 2001. , ilus.  

Resumo(s):  Discussão sobre o processo de constituição das instituições voltadas à 
formação médica. A atenção estará voltada para a gênese do atual 
modelo de ensino médico. As narrativas históricas convencionais 
interpretam o desenvolvimento das instituições médicas como um 
processo evolutivo linear, não problemático, como algo natural na 
paisagem social. Acredita-se, entretanto, que devem ser destacados 
justamente os momentos de rebeldia contra os padrões herdados e 
rotinizados do ensino médico.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
ESCOLAS MÉDICAS/história 
EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-BRASIL 
 ESCOLAS MÉDICAS/organização & administração 
 EDUCAÇAO MÉDICA/organização & administração 

Descritores Locais:  FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO 

Localização:  BR1273.1; 509.81, D193e  

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO-RJ 

 

Id:  8744  

Autor:  Edler, Flávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  Ensino médico nas conferências populares da Glória (1873-1880) / Medical 
education in the Conferências Populares da Glória (1873-1880)  

Fonte:  Boletim ABEM;29(5); 14-5, set.-dez. 2001. ilus  

Resumo(s):  Enfoca o ensino médico nas Conferências Populares da Glória, assim 
denominadas por se realizarem em escolas públicas localizadas na antiga 
freguesia da Glória, no Município da Corte, e que se iniciaram em 
23/11/1873 sob a iniciativa do Conselheiro Manuel Francisco Correia, 
senador do Império.(AU) - Pt  

Descritores:  EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 

Descritores 
Locais:  

CONFERENCIAS POPULARES DA GLORIA 
 DIVULGAÇAO CIENTIFICA 

Localização:  BR1273.1  

Região não 
DeCS: 

RIO DE JANEIRO-RJ 

 

Id:  8766  

Autor:  Ferreira, Luiz Otávio.  

Título:  Uma interpretaçäo higienista do Brasil imperial / A hygienist interpretation on 
imperial Brazil  

Fonte:  In: Heizer, Alda; Videira, Antonio Augusto Passos.Ciência, civilização e império 
nos trópicos. Rio de Janeiro, Access, 2001. .  

Resumo(s):  Durante o período colonial, a medicina não foi uma fonte importante de 
produção de imagens e de interpretações sobre o Brasil. A diminuta presença 
dos médicos no cenário social da Colônia fez com que coubesse aos cronistas e 
naturalistas o registro de impressões sobre a doença e a saúde no território 
brasileiro. Porém, na década de 1830, uma mudança significativa na avaliação 



da salubridade do Brasil começou a ser percebida. A elaboração da nova 
percepção médica do país esteve aliada ao inédito esforço de afirmação 
profissional da medicina. O mais importante é que eles se empenharam em 
produzir uma leitura original do quadro sanitário, cujo resultado principal foi a 
redefinição da importância das condições sócio-ambientais brasileiras como 
fonte geradora de velhas e novas patologias.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
SAUDE PUBLICA/história 
HIGIENE/história 
SOCIEDADES MÉDICAS/história  
-BRASIL 

Descritores 
Locais:  

PRATICA MÉDICA 

Localização:  BR1273.1; 509, H473c  

 

Id:  8694  

Autor:  Edler, Flávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  A formação médica e o nascimento da anatomoclínica / Medical education and 
the origin of the anatomoclinics  

Fonte:  Boletim ABEM;29(4); 8-9, jul.-ago. 2001. ilus  

Resumo(s):  A medicina acadêmica do século XIX tem uma história mais rica e complexa do 
que geralmente se pensa. Algumas de suas crenças e instituições moldam, 
ainda hoje, a formação e a prática médicas. A França e, em seguida, a 
Alemanha conformaram os principais cenários catalisadores das duas 
inovações que iriam revolucionar o saber acadêmico: a Medicina 
Anatomoclínica e a Medicina Experimental. O artigo examina o nascimento da 
chamada Medicina Hospitalar, como também ficou conhecida a primeira dessas 
duas importantes inflexões.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-FRANÇA 
 BRASIL 
 SAUDE PUBLICA/história 

Descritores 
Locais:  

PRATICA MÉDICA 
 MEDICINA ANATOMOCLINICA 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8724  

Autor:  Hochman, Gilberto.  

Título:  A saúde pública em tempos de Capanema: continuidades e inovações 
/ Public health under the Capanema administration: continuities and 
innovations  

Fonte:  In: Bomeny, Helena.Constelaçäo Capanema: intelectuais e políticas. 
Rio de Janeiro, FGV, 2001. 

Resumo(s):  Visa caracterizar a política de saúde pública do Estado Novo (1937-
45) e identificar continuidades e inovações em relação à República 
Velha, bem como seu impacto sobre o período posterior. A questão 
central é: quais os formatos organizacionais e quais as políticas 
conformadas nesse período, mais precisamente naquele que coincide 
com a gestão de Gustavo Capanema no Mesp, iniciada em 1934 e 
finda com a queda da ditadura varguista?(AU) - Pt  

Descritores:  SAUDE PUBLICA/história 
POLITICA DE SAUDE/história 



 
-BRASIL 
 SERVIÇOS DE SAUDE/história 

Localização:  BR1273.1; 320.981, B695c  

Indivíduo como tema: Capanema, Gustavo 

 

Id:  8732  

Autor:  Ferreira, Luiz Otávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da; Edler, Flávio Coelho.  

Título:  A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no século XIX: a organização 
institucional e os modelos de ensino / The Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro in the XIXth century: institutional organization and teaching patterns  

Fonte:  In: Dantes, Maria Amélia M. Espaços da ciência no Brasil: 1800-1930. Rio de 
Janeiro, FIOCRUZ, 2001, ilus.  

Resumo(s):  Discussão sobre o processo de constituição das instituições voltadas à 
formação médica. A atenção estará voltada para a gênese do atual modelo 
de ensino médico. As narrativas históricas convencionais interpretam o 
desenvolvimento das instituições médicas como um processo evolutivo 
linear, não problemático, como algo natural na paisagem social. Acredita-se, 
entretanto, que devem ser destacados justamente os momentos de rebeldia 
contra os padrões herdados e rotinizados do ensino médico.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
ESCOLAS MÉDICAS/história 
EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-BRASIL 
 ESCOLAS MÉDICAS/organização & administração 
 EDUCAÇAO MÉDICA/organização & administração 

Descritores 
Locais:  

FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO 

Localização:  BR1273.1; 509.81, D193e  

Região não 
DeCS: 

RIO DE JANEIRO-RJ 

 

Id:  8733  

Autor:  Teixeira, Luiz Antonio.  

Título:  Repensando a história do Instituto Butantan / Rethinking about the 
history of Instituto Butantan  

Fonte:  In: Dantes, Maria Amélia M. Espaços da ciência no Brasil: 1800-1930. 
Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2001.  ilus.  

Resumo(s):  Tata da trajetória do Instituto Butantan nas suas primeiras duas 
décadas de funcionamento. Ressalta dois aspectos originais: o 
primeiro é a busca de compreensão do desenvolvimento do Instituto 
no contexto das transformações do Serviço Sanitário de São Paulo - o 
que nos leva a propor a nova periodização para sua trajetória. O 
segundo - e o mais importante - é a tentativa de recuperar um espaço 
de tempo apagado pela historiografia que trata do Instituto: o período 
de 1917 a 1919.(AU) - Pt  

Descritores:  SAUDE PUBLICA/história 
ACADEMIAS E INSTITUTOS/história  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 

Descritores Locais:  INSTITUTO BUTANTAN 

Localização:  BR1273.1; 509.81, D193e  

Indivíduo como tema: Neiva, Arthur 



Região não DeCS: SAO PAULO-SP 

 

Id:  8744  

Autor:  Edler, Flávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  Ensino médico nas conferências populares da Glória (1873-1880) / Medical 
education in the Conferências Populares da Glória (1873-1880)  

Fonte:  Boletim ABEM;29(5); 14-5, set.-dez. 2001. ilus  

Resumo(s):  Enfoca o ensino médico nas Conferências Populares da Glória, assim 
denominadas por se realizarem em escolas públicas localizadas na antiga 
freguesia da Glória, no Município da Corte, e que se iniciaram em 23/11/1873 
sob a iniciativa do Conselheiro Manuel Francisco Correia, senador do 
Império.(AU) - Pt  

Descritores:  EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 

Descritores 
Locais:  

CONFERENCIAS POPULARES DA GLORIA 
 DIVULGAÇAO CIENTIFICA 

Localização:  BR1273.1  

Região não 
DeCS: 

RIO DE JANEIRO-RJ 

 

Id:  8765  

Autor:  Edler, Flavio.  

Título:  A medicina acadêmica imperial e as ciências naturais / Imperial academic 
medicine and natural sciences  

Fonte:  In: Heizer, Alda; Videira, Antonio Augusto Passos.Ciência, civilização e império 
nos trópicos. Rio de Janeiro, Access, 2001.  

Resumo(s):  Pretende rever interpretações relacionadas à medicina acadêmica imperial, 
suas instituições, crenças e personagens, chamando atenção especificamente 
para as atividades científicas desempenhadas pelas elites médicas imperiais. 
Sublinha que são inúmeras as evidências de que os médicos formados pelas 
escolas médicas do Rio de Janeiro e de Salvador despenderam grandes 
esforços no trabalho de inovação científica nos campos do diagnóstico e da 
terapêutica, na identificação dos agentes deletérios ambientais que se 
acreditava estarem implicados na produção das doenças próprias ao clima, e na 
adequação das medidas profiláticas propugnadas pela Higiene às condições 
nacionais.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
SAUDE PUBLICA/história 
HIGIENE/história  
-BRASIL 
 EDUCAÇAO MÉDICA/história 
 ESCOLAS MÉDICAS/história 

Descritores 
Locais:  

SABER MÉDICO 
 PRATICA MÉDICA 

Localização:  BR1273.1; 509, H473c  

 

Id:  8768  

Autor:  Edler, Flavio C.  



Título:  De olho no Brasil: a geografia médica e a viagem de Alphonse Rendu 
/ Keeping an eye on Brazil: medical geography and Alphonse Rendu's 
journey  

Fonte:  Hist. cienc. saude;8; 925-43, 2001.  

Resumo(s):  Este artigo procura chamar atenção para a importância da história 
natural na produção do conhecimento médico a partir de fins do 
século XVIII e, ao mesmo tempo, elucidar a posição estratégica que, 
no século XIX, o Império brasileiro veio a ocupar no programa de 
pesquisa orientado pelo paradigma etiológico ambientalista, sob a 
égide da geografia médica. A análise do relatório da viagem realizada 
pelo médico francês Alphonse Rendu ao Brasil, entre 1844 e 1845, 
permite destacar uma fase característica daquele ramo da medicina 
acadêmica européia. Ao mesmo tempo, o artigo permite identificar 
uma segunda fase da geografia médica, inaugurada a partir da criação 
dos Archives de Médecine Navale, na década de 1860.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA  
-BRASIL 
 EXPEDIÇOES/história 

Localização:  BR1273.1  

Indivíduo como tema: Rendu, Alphonse 

 

Id:  9168  

Autor:  Venancio, Ana Teresa A; Carvalhal, Lázara.  

Título:  A classificação psiquiátrica de 1910: ciência e civilização para a sociedade 
brasileira / The psychiatric classification of 1910: science and civilization for 
the Brazilian society  

Fonte:  In: Jacó-Vilela, Ana Maria; Cerezzo, Antônio Carlos; Rodrigues, Heliana de 
Barros Conde.Clio-Psyché ontem: fazeres e dizeres psi na história do Brasil. 
Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2001. tab.  

Resumo(s):  Tem o intuito de analisar o surgimento da classificação psiquiátrica brasileira 
de 1910, procurando observar os princípios e as representações sociais sobre 
indivíduo e cultura nela implicados. (AU) - Pt  

Descritores:  PSIQUIATRIA/história  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 

Localização:  BR1273.1; 155.8981, J15c  

 

Id:  9912  

Autor:  Facchinetti, Cristiana.  

Título:  Deglutindo Freud: história da digestão do discurso psicanalítico no Brasil 
1920-1940 / Swallowing Freud: the history of the digestion of the 
psychoanalytical discourse in Brazil 1920-1940.  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 2001. 217 p p.  

Trabalho  
Acadêmico:  

Apresentada a Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do 
grau de Doutor.  

Resumo(s):  Inicia a pesquisa pela busca das raízes do que configurou, no início do 
século XX, o interesse pela psicanálise. Delineia o processo de urbanização 
e modernização do país, no início do séc. XX e a entrada da psicanálise em 
um campo de forças divergentes. Neste campo trava-se um embate pela 
hegemonia discursiva entre duas leituras que se constituíram como 
antagônicas e inconciliáveis, e que levaram a dois modos distintos de uso 
instrumental da psicanálise: de um lado, o discurso psiquiátrico-higienista, 
com sua leitura reformista e universalizante da psicanálise; de outro, o 



discurso da vanguarda modernista, com a leitura da subversão dos códigos 
estabelecidos e da busca de singularidade. O último eixo do trabalho é 
dedicado a discutir os destinos desses discursos a partir da 
institucionalização da psicanálise no país, bem como suas conseqüências na 
clínica psicanalítica.(AU) - Pt  

Descritores:  PSICANALISE/história 
TEORIA FREUDIANA  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 SAUDE MENTAL 

Localização:  BR1273.1; 150.195, F137d  

 

Id:  12056  

Autor:  Facchinetti, Cristiana.  

Título:  Deglutindo Freud: historia da digestão do discurso psicanalítico no Brasil 
1920-1940 / Swallowing Freud: the history of the digestion of the 
psychoanalytical discourse in Brazil 1920-1940.  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 2001. 217 p p.  

Trabalho  
Acadêmico:  

Apresentada a Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do 
grau de Doutor.  

Resumo(s):  Inicia a pesquisa pela busca das raízes do que configurou, no início do 
século XX, o interesse pela psicanálise. Delineia o processo de urbanização 
e modernização do país, no início do séc. XX e a entrada da psicanálise em 
um campo de forças divergentes. Neste campo trava-se um embate pela 
hegemonia discursiva entre duas leituras que se constituíram como 
antagônicas e inconciliáveis, e que levaram a dois modos distintos de uso 
instrumental da psicanálise: de um lado, o discurso psiquiátrico-higienista, 
com sua leitura reformista e universalizante da psicanálise; de outro, o 
discurso da vanguarda modernista, com a leitura da subversão dos códigos 
estabelecidos e da busca de singularidade. O último eixo do trabalho é 
dedicado a discutir os destinos desses discursos a partir da 
institucionalização da psicanálise no país, bem como suas conseqüências na 
clínica psicanalítica.(AU) - Pt  

Descritores:  PSICANALISE/historia 
TEORIA FREUDIANA  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 SAUDE MENTAL 

Localização:  BR1194.1; BR1273.1; 150.195, F137d  

 

Id:  20484  

Autor:  Pires-Alves, Fernando Antônio.  

Título:  Bibliotecas virtuais de pesquisadores: seu papel na ciência e tecnologia.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; nov. 2000-fev. 2001. 10 p. ^bil.  

Descritores:  Bibliotecas Virtuais 
Pesquisadores 
Ciência 
Tecnologia  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; F2495  

 

 



 

Id:  5515  

Autor:  Santos, Paulo Roberto Elian dos^r1Fundaçäo Oswaldo Cruz. Casa de 
Oswaldo Cruz.  

Título:  Entre o laboratório, o campo e outros lugares: gênese documental e 
tratamento técnico em arquivos de cientistas.  

Fonte:  São Paulo; s.n; 2002. 162 p.  

Trabalho  
Acadêmico:  

Apresentada a Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas para obtenção do grau de Mestre.  

Descritores:  Arquivos 
Ciência 
Academias e institutos 
História 

Localização:  BR1273.1; T027, S237e  

 

Id:  8782  

Autor:  Azevedo, Nara; Ferreira, Luiz Otávio; Kropf, Simone Petraglia; Hamilton, Wanda 
Susana.  

Título:  Pesquisa científica e inovação tecnológica: a via brasileira da biotecnologia / 
Scientific research and technological innovation: the Brazilian approach to 
biotechnology  

Fonte:  Dados: revista de ciências sociais;45(1); 139-76, 2002. tab, graf  

Resumo(s):  Analisa o processo de institucionalização da biotecnologia no Brasil, 
relacionando-o às características peculiares das relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade estabelecidas no contexto das políticas estatais de 
desenvolvimento científico e tecnológico implementadas a partir da década de 
70. Focalizando a experiência particular de configuração das atividades 
biotecnológicas na Fiocruz, considerada uma das principais instituições públicas 
de pesquisa em saúde do país, pretende contribuir para o debate atual sobre a 
difusão dos modelos internacionais de inovação nos países em 
desenvolvimento. (AU) - En  

Descritores:  BIOTECNOLOGIA/história 
POLITICA DE SAUDE/tendências  
-BRASIL 
 PESQUISA 
 CIENCIA/história 

Descritores 
Locais:  

POLITICA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 
 FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8832  

Autor:  Edler, Flavio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  O ensino médico no cen rio republicano / Medical education during the 
Republic  

Fonte:  Boletim ABEM;30(3); 6-7, maio-jun. 2002. ilus  

Resumo(s):  Ilustra a diversidade de experiências regionais de institucionalização do 
ensino médico, a partir da constituição Republicana (1891) e até as 
primeiras décadas do século XX com os exemplos de São Paulo e Rio de 
Grande do Sul.(AU) - Pt  

Descritores:  EDUCAÇAO MÉDICA/história 
HISTORIA DA MEDICINA 



 
-BRASIL 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: SAO PAULO; RIO GRANDE DO SUL 

 

Id:  8853  

Autor:  Thielen, Eduardo Vilela; Santos, Ricardo Augusto dos.  

Título:  Belisário Penna: notas fotobiográficas / Belisário Penna: biographical 
photos  

Fonte:  Hist. cienc. saude;9(2); 387-404, ago. 2002. ilus  

Resumo(s):  Entre os sete mil documentos do fundo pessoal Belisário Penna 
incorporados ao acervo do Departamento de Arquivo e Documentação 
da Casa de Oswaldo Cruz (COC), encontram-se 1.500 fotografias, 
contendo imagens de seus familiares e retratos de Penna, sua vida 
profissional, abrangendo a atuação do sanitarista em mais de 22 
estados brasileiros, além da sua ligação com Oswaldo Cruz (IOC) e 
com movimentos políticos do seu tempo. A biografia de Penna é 
narrada utilizando alguns de seus retratos. (AU) - Pt  

Descritores:  SANEAMENTO/história 
SAUDE PUBLICA/história  
-BRASIL 
 FOTOGRAFIA 

Descritores Locais:  SANITARISTAS 

Tipo de publicação:  BIOGRAFIA 

Localização:  BR1273.1  

Indivíduo como tema: Penna, Belisário 

 

Id:  8872  

Autor:  Lacerda, Aline Lopes de.  

Título:  Retratos do Brasil: uma coleçäo do Rockefeller Archive Center / Images of 
Brazil: a Rockefeller Archive Center collection  

Fonte:  Hist. cienc. saude;9(3); 625-45, set.-dez. 2002. ilus  

Resumo(s):  Apresenta uma descrição comentada da coleção fotográfica sobre o Brasil 
pertencente aos arquivos da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos, o 
Rockefeller Archive Center. Traz informações sobre a origem de tal 
documentação, bem como sobre as formas de sua acumulação, tendo em vista 
compreender o contexto de produção daqueles documentos visuais. Tais 
documentos dizem respeito às relações entre a Fundação Rockefeller e 
organismos brasileiros voltados para o combate a doenças como a febre 
amarela, a malária e a ancilostomíase entre os anos 1920 e 1940. (AU) - Pt  

Descritores:  FOTOGRAFIA 
MALARIA 
FEBRE AMARELA 
SAUDE PUBLICA/história 
ANCILOSTOMIASE  
-BRASIL 
 ESTADOS UNIDOS 
 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS/história 

Descritores 
Locais:  

FUNDAÇAO ROCKEFELLER 

Localização:  BR1273.1  

 



Id:  8882  

Autor:  Edler, Flávio; Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  Tendências da educaçäo médica nas décadas de 1950-1960 / Trends in medical 
education in the 50s and 60s  

Fonte:  Boletim ABEM;30(5); 16-7, set.-out. 2002. ilus  

Resumo(s):  Enfoca as tendências da educação médica na América Latina, em particular no 
Brasil, apontando para o fato de que o afluxo de médicos residentes, que foram 
se especializar principalmente nos EUA, conforma um movimento cuja influência 
"silenciosa" não pode ser desprezada, pois "estes últimos estabeleceram 
vínculos culturais que potencializaram a apropriação indiscriminada de 
tecnologias e de seu incremento nos ambientes de ensino e de serviços 
médicos". (AU) - Pt  

Descritores:  EDUCAÇAO MÉDICA/história  
-BRASIL 
 AMÉRICA LATINA 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8887  

Autor:  Cueto, Marcos.  

Título:  International health, the Rockefeller Foundation and Latin America during the 
1940s.  

Fonte:  Research Reports;(1); 17-20, 2002. ilus.  

Resumo(s):  The Rockefeller Foundation played an important role in the redefinition and 
growth of international health activities in Latin America during the 1940s. The 
reasons for the increase in these activities are presented.(AU) - En  

Descritores:  SAUDE PUBLICA/história  
-AMÉRICA LATINA 

Descritores 
Locais:  

FUNDAÇAO ROCKEFELLER 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8898  

Autor:  Lima, Nísia Trindade.  

Título:  O Brasil e a Organizaçäo Pan-Americana da Saúde: uma história de três 
dimensöes / Brazil and the Panamerican Organization of Health: a three-
dimension history  

Fonte:  In: Finkelman, Jacobo.Caminhos da Saúde Pública no Brasil. Rio de Janeiro, 
Fiocruz, 2002, ilus, mapas.  

Resumo(s):  Apresenta em grandes linhas as características e diferenciações da história da 
OPAS durante estes cem anos, em sua relação com idéias, propostas de 
reforma sanitária, ações e políticas de saúde adotadas pelo Brasil. Nem sempre 
as relações são diretas, mas, como procura demonstrar, o estudo da história da 
saúde no Brasil pode ser enriquecido ao se considerar a dimensão das relações 
interamericanas. As principais fontes utilizadas em sua elaboração foram os 
Boletins da Oficina Sanitária Pan-Americana, outros documentos oficiais e 
depoimentos de importantes lideranças no desenvolvimento das atividades da 
organização. (AU) - Pt  

Descritores:  ORGANIZAÇAO PAN-AMERICANA DA SAUDE/história 
SAUDE PUBLICA/história 
POLITICA DE SAUDE/história  
-BRASIL 

Localização:  BR1273.1; 614.0981, F499c  



Id:  8932  

Autor:  Cueto, Marcos.  

Título:  El pasado de la medicina: la historia y el oficio. Entrevista con Roy 
Porter / Medicine in the past: the history and the historian's profession. 
Interview with Roy Porter  

Fonte:  Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;9(1); 205-12, jan./abr. 2002.  

Resumo(s):  Entrevista concedida pelo historiador Roy Porter ao historiador 
Marcos Cueto, nela Roy Porter trata dos aspectos essencias da 
História da Medicina e do ofício de historiador da medicina. Esta 
entrevista tem a intenção também de homenagear Roy Porter, 
falecido em março de 2002 - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
MEDICINA 
PESQUISADORES 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v9n1/a10v9n1.pdf  

Indivíduo como tema: Porter, Roy 

 

Id:  8976  

Autor:  Cueto, Marcos.  

Título:  El rastro del Sida en el Perú / The trail of Aids in Peru  

Fonte:  Hist. cienc. saude;9(supl); 17-40, jul.-ago. 2002.  

Resumo(s):  Estudio histórico sobre la epidemia del Sida en el Perú entre los años de 1983 y 
2000. La investigación se centra en las respuestas legales, los estudios y las 
intervenciones médicas y en el contexto peruano de comienzos de la década de 
1980 que estuvo marcado por una grave crisis económica y por la violencia 
terrorista. Como en otras partes del mundo el Sida, intensificó la interacción 
entre los científicos, los salubristas, los periodistas, los políticos, y los pacientes. 
Esta interacción tuvo una gran influencia en la cultura y en la misma respuesta 
sanitaria a la enfermedad. Además de contar una historia que creo que es 
importante e interesante quiero demostrar que una perspectiva histórica es 
válida, interesante y útil para comprender acontecimientos recientes de la salud 
y la sociedad. (AU) - Es  

Descritores:  HIV 
SINDROME DE IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/história  
-PERU 
 SAUDE PUBLICA/história 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8985  

Autor:  Hochman, Gilberto; Mello, Maria Teresa Bandeira de; Santos, Paulo Roberto 
Elian dos.  

Título:  A malária em foto: imagens de campanhas e ações no Brasil da primeira 
metade do século XX / Malaria in pictures: images from Brazil` s Public Health 
campaigns in the first half of the twentieth century  

Fonte:  Hist. cienc. saude;9(supl); 233-73, jul.-ago. 2002. ilus, mapas  

Resumo(s):  Apresenta e discute um conjunto de fotografias sobre as ações, técnicas, 
práticas e campanhas contra a malária em três arquivos pertencentes ao 
acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz que são 
exemplares de momentos cruciais e distintos da história da luta contra a 
malária no Brasil do período de 1918 a 1956: arquivo Belisário Penna, Arquivo 
Fundação Rockefeller (série Serviço de Malária do Nordeste) e Arquivo 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v9n1/a10v9n1.pdf


Rostan Soares. Relaciona os registros fotográficos sobre a malária com os 
contextos histórico-sanitários específicos e os modelos e estratégias de 
campanhas representados por cada um dos arquivos e sugere relações com a 
própria história do meio fotográfico no século XX. Considera que as imagens 
da malária constituem fontes privilegiadas para a construção de uma história 
visual da doença no país ao longo do século XX e da história da saúde pública 
no Brasil. (AU) - Pt  

Descritores:  SAUDE PUBLICA/história 
FOTOGRAFIA 
PROMOÇAO DA SAUDE/história 
MALARIA/história 
MALARIA/prevençäo & controle  
-BRASIL 

Descritores 
Locais:  

CAMPANHA SANITARIA 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  8986  

Autor:  Fonseca, Maria Rachel Fróes da.  

Título:  Fontes para a história das ciências da saúde no Brasil: (1808-1930) / Sources 
for the history of health sciences in Brazil: (1808-1930)  

Fonte:  Hist. cienc. saude;9(supl); 275-88, jul.-ago. 2002.  

Resumo(s):  Apresenta um panorama das fontes documentais e dos arquivos, bibliotecas e 
centros de documentação representativos para a história das ciências da saúde 
no Brasil (1808-1930). O historiador, notadamente aquele que investiga a 
história das ciências biomédicas no país, depara-se com um conjunto de fontes 
bastante amplo e diversificado. E é justamente desta convergência de diferentes 
testemunhos que viabilizamos a investigação histórica. Esta diversidade de 
registros e testemunhos caracteriza o repertório de fontes potencialmente 
relevantes para a história das ciências biomédicas e da saúde. (AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
CIENCIA/história 
SAUDE PUBLICA/história  
-BRASIL 
 DOCUMENTAÇAO 

Descritores 
Locais:  

HISTORIA DAS CIENCIAS 

Localização:  BR1273.1  

 

Id:  4994  

Autor:  Maio, Marcos Chor.  

Título:  O debate sobre raça após a 2 Guerra Mundial: a Unesco e a redescoberta do 
Brasil.  

Fonte:  Säo Paulo; FUNPEC; 2002. 148-173 p.  

Nota Interna:  Texto usado no curso da Pós da COC em 2002. Artigo tirado do livro Homo 
brasilis  

Descritores:  DISCRIMINAÇAO RACIAL  
-NAÇOES UNIDAS 

Descritores 
Locais:  

2 GUERRA MUNDIAL 

Localização:  BR1273.1; F1121  

 



Id:  4995  

Autor:  Santos, Ricardo Ventura; Maio, Marcos Chor.  

Título:  Injetando sangue no mito da democracia racial? genética, relações raciais e 
política no Brasil contemporâneo.  

Fonte:  São Paulo; FUNPEC; 2002. 175-192 p. ilus.  

Nota Interna:  Texto usado no curso da Pós da COC em 2002. Artigo tirado do livro Homo 
brasilis  

Descritores:  DEMOCRACIA 
POLITICA SOCIAL 
RELAÇOES RACIAIS 
RAÇAS  
-BRASIL 

Localização:  BR1273.1; F1122  

 

Id:  5005  

Autor:  Massarani, Giulio; Massarani, Luisa; Costa, Terezinha.  

Título:  Alberto Coimbra e a Coppe.  

Fonte:  Brasília; Paralelo 15; 2002. 119 p. ilus.  

Nota Interna:  Ex.2 - Pertence à Coleção Darcy Fontoura de Almeida  

Descritores:  EDUCAÇAO SUPERIOR 

Descritores Locais:  COPPE 

Localização:  BR1273.1; 378, M414a  
 

 

Id:  5515  

Autor:  Santos, Paulo Roberto Elian dos^r1Fundaçäo Oswaldo Cruz. Casa de 
Oswaldo Cruz.  

Título:  Entre o laboratório, o campo e outros lugares: gênese documental e 
tratamento técnico em arquivos de cientistas.  

Fonte:  São Paulo; s.n; 2002. 162 p.  

Trabalho  
Acadêmico:  

Apresentada a Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas para obtenção do grau de Mestre.  

Descritores:  Arquivos 
Ciência 
Academias e institutos 
História 

Localização:  BR1273.1; T027, S237e  

 

Id:  6064  

Autor:  Pinheiro, Marcos José de Araujo.  

Título:  Museus, memória e esquecimento: um projeto da modernidade.  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 2002. 248 p.  

Trabalho  
Acadêmico:  

Apresentada a Universidade do Rio de Janeiro para obtenção do grau de 
Mestre.  

Descritores:  MUSEUS 
CULTURA 

Descritores Locais:  Memória Coletiva 

Tipo de publicação:  DISSERTACOES ACADEMICAS 



Localização:  BR1273.1; T069, P654m  
 

 

Id:  8782  

Autor:  Azevedo, Nara; Ferreira, Luiz Otávio; Kropf, Simone Petraglia; Hamilton, 
Wanda Susana.  

Título:  Pesquisa científica e inovação tecnológica: a via brasileira da 
biotecnologia / Scientific research and technological innovation: the 
Brazilian approach to biotechnology  

Fonte:  Dados: revista de ciências sociais;45(1); 139-76, 2002. tab, graf  

Resumo(s):  Analisa o processo de institucionalizaçäo da biotecnologia no Brasil, 
relacionando-o às características peculiares das relaçöes entre ciência, 
tecnologia e sociedade estabelecidas no contexto das políticas estatais de 
desenvolvimento científico e tecnológico implementadas a partir da 
década de 70. Focalizando a experiência particular de configuraçäo das 
atividades biotecnológicas na Fiocruz, considerada uma das principais 
instituiçöes públicas de pesquisa em saúde do país, pretende contribuir 
para o debate atual sobre a difusäo dos modelos internacionais de 
inovaçäo nos países em desenvolvimento. (AU) - En  
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Autor:  Thielen, Eduardo Vilela; Santos, Ricardo Augusto dos.  

Título:  Belisário Penna: notas fotobiográficas / Belisário Penna: biographical 
photos  

Fonte:  Hist. cienc. saude;9(2); 387-404, ago. 2002. ilus  

Resumo(s):  Entre os sete mil documentos do fundo pessoal Belisário Penna 
incorporados ao acervo do Departamento de Arquivo e Documentaçäo 
da Casa de Oswaldo Cruz (COC), encontram-se 1.500 fotografias, 
contendo imagens de seus familiares e retratos de Penna, sua vida 
profissional, abrangendo a atuação do sanitarista em mais de 22 
estados brasileiros, além da sua ligação com Oswaldo Cruz (IOC) e 
com movimentos políticos do seu tempo. A biografia de Penna é 
narrada utilizando alguns de seus retratos. (AU) - Pt  
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Autor:  Hochman, Gilberto.  



Título:  História da saúde pública no Brasil: acervos da Casa de Oswaldo Cruz / 
The History of Public Health in Brazil: the collections of the Casa de 
Oswaldo Cruz  

Fonte:  Cadernos do Centro de Pesquisas Literárias da PUCRS;8(1); 60-5, nov. 
2002. tab  

Conferência:  Apresentado em: Encontro Nacional de Acervos Literários Brasileiros, 5, 
Porto Alegre, ago. 2001.  

Resumo(s):  Comunicação que pretende apresentar as principais linhas de acervo da 
Casa de Oswaldo Cruz e suas potencialidades para a pesquisa, ensino e 
reflexão sobre Saúde e Ciências no Brasil. (AU) - Pt  
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Autor:  Hochman, Gilberto; Mello, Maria Teresa Bandeira de; Santos, Paulo 
Roberto Elian dos.  

Título:  A malária em foto: imagens de campanhas e ações no Brasil da primeira 
metade do século XX / Malaria in pictures: images from Brazil` s Public 
Health campaigns in the first half of the twentieth century  

Fonte:  Hist. cienc. saude;9(supl); 233-73, jul.-ago. 2002. ilus, mapas  

Resumo(s):  Apresenta e discute um conjunto de fotografias sobre as ações, técnicas, 
práticas e campanhas contra a malária em três arquivos pertencentes ao 
acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz que são 
exemplares de momentos cruciais e distintos da história da luta contra a 
malária no Brasil do período de 1918 a 1956: arquivo Belisário Penna, 
Arquivo Fundação Rockefeller (série Serviço de Malária do Nordeste) e 
Arquivo Rostan Soares. Relaciona os registros fotográficos sobre a 
malária com os contextos histórico-sanitários específicos e os modelos e 
estratégias de campanhas representados por cada um dos arquivos e 
sugere relações com a própria história do meio fotográfico no século XX. 
Considera que as imagens da malária constituem fontes privilegiadas para 
a construção de uma história visual da doença no país ao longo do século 
XX e da história da saúde pública no Brasil. (AU) - Pt  
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Título:  Injetando sangue no mito da democracia racial? Genética, relações raciais 
e política no Brasil contemporâneo / Injecting blood in the myth of the racial 
democracy? Genetics, racial relations and politics in contemporary Brazil  

Fonte:  In: Pena, Sérgio D. J.Homo brasilis: aspectos genéticos, linguísticos, 
históricos e socioantropológicos da formação do povo brasileiro. Ribeirão 
Preto, FUNPEC-RP, 2002. p.175-192, ilus.  

Resumo(s):  Pretende fornecer subsídios para compreender a gênese e os 
desdobramentos do importante debate que se desenrola no Brasil 
atualmente. Uma forte tensão entre perspectivas se revela, cujos 
ingredientes incluem Ciência, Genética, História e modalidades de 
interpretação do Brasil, bem como ativismo e estratégias de combate ao 
racismo. No contexto sob análise, geneticistas propõem uma interpretação 
da realidade brasileira que dilui as barreiras biológicas entre as raças e 
fortalece a noção de que o racismo deve ser combatido através do anti-
racialismo - um anti-racismo sem raças ou um anti-racismo não-racializado. 
Mas tal perspectiva está longe ser percebida como trajetória única e/ou 
preferencial a ser seguida; na visão de certos segmentos sociais, é 
vislumbrada como potencialmente opressiva.(AU) - Pt  
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Título:  Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Casa da Ciência; UFRJ; 2002. 230 p.  
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